
назва дисципліни відповідальна кафедра

Codex Alimentarius 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Digital технології в бізнесі 21 Економіки та фінансів підприємства

Digital-маркетинг 33 Маркетингу

Event менеджмент 42 Туризму та рекреації

Event технології в туризмі 42 Туризму та рекреації

GMP, НАССР та контроль безпечності товарів 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Health туризм 42 Туризму та рекреації

HR-менеджмент 23 Менеджменту

HR-менеджмент 44 Готельно-ресторанного бізнесу

HR-менеджмент готелів та ресторанів 44 Готельно-ресторанного бізнесу

PR в системі міжнародного маркетингу 63 Світової економіки

Raid-масиви даних та розподілені серверні системи 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Revenue менеджмент 44 Готельно-ресторанного бізнесу

VR-технології та 3D моделювання 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Web- аналітика 33 Маркетингу

Web-дизайн і Web-програмування 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Автоматизація тестування програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Аграрне право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Адвокатура 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Адвокатура і нотаріат 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Адміністративне право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Адміністративне право і процес 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Адміністративний менеджмент 23 Менеджменту

Адміністративні послуги 25 Публічного управління та адміністрування

Адміністративні послуги і договори 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Адміністрування податків і зборів 54 Фінансів

Актуарні розрахунки 11 Вищої та прикладної матиматики

Алгоритми та структури даних 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Алгоритмізація та програмування 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Алгоритмізація та програмування 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Альтернативні методи вирішення спорів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Альтернативні способи вирішення спорів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Аналіз господарської діяльності 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аналіз державної політики 25 Публічного управління та адміністрування

Аналіз діяльності банку 51 Банківської справи

Аналіз діяльності фінансових посередників 51 Банківської справи

Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Аналіз фінансових ринків 51 Банківської справи

Аналітика Big Data 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Аналітика клієнтських даних 33 Маркетингу

Аналітика у публічному управлінні 25 Публічного управління та адміністрування

Анатомія і фізіологія центральної нервової системи 24 Психології

Англійська мова аналітики даних 62 Сучасних європейських мов

Англійська мова інформаційних технологій 62 Сучасних європейських мов

Антикорупційний аудит 55 Фінансового аналізу та аудиту

Антикризова психологія 24 Психології

Антикризове управління банком 51 Банківської справи

Антикризове управління підприємством 21 Економіки та фінансів підприємства

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДТЕУ



Антикризове управління фінансовою установою 51 Банківської справи

Антикризовий менеджмент в міжнародному бізнесі 61 Міжнародного менеджменту

Антимонопольне регулювання галузевих ринків 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Архітектура комп'ютера 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Архітектура обчислювальних систем 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Архітектура та дизайн 43 Дизайну та інжинірингу

Архітектура та проектування програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Архітертура та дизайн 43 Дизайну та інжинірингу

Аудит 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудит бюджетних програм 54 Фінансів

Аудит в зарубіжних країнах 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудит інвестиційних проектів 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудит оподаткування 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудит проектів 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудит спеціального призначення 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудиторське забезпечення M&A 55 Фінансового аналізу та аудиту

Аудиторський консалтинг 55 Фінансового аналізу та аудиту

Бази даних 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Банківська безпека 51 Банківської справи

Банківська система 51 Банківської справи

Банківська статистика 52 Статистики та економетрії

Банківське право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Банківський контролінг 51 Банківської справи

Банківський менеджмент 51 Банківської справи

Банківські операції 51 Банківської справи

Барна справа 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Безпека баз даних 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека бізнесу 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Безпека життя 43 Дизайну та інжинірингу

Безпека Інтернет-ресурсів 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека інформаційних систем 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека інформаційних систем та мереж 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека мережевої та SMART інфраструктури 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека операційних систем 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека систем баз даних 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпека телекомунікаційних мереж 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Безпечність товарів 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Безпечність товарів 32 Товарознавства та митної справи

Бізнес-інженіринг аграрних підприємств 21 Економіки та фінансів підприємства

Бізнес-інжиніринг 21 Економіки та фінансів підприємства

Бізнес-планування 21 Економіки та фінансів підприємства

Бізнес-технології 21 Економіки та фінансів підприємства

Біометричні технології аутентифікації  в інформаційних 

системах
12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Біомеханіка 45 Фізичної культури та спорту

Біохімія 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Біржова торгівля 32 Товарознавства та митної справи

Біржова торгівля/Stock exchange trade 32 Товарознавства та митної справи

Брендинг 33 Маркетингу



Брендинг у зовнішньоекономічній діяльності 61 Міжнародного менеджменту

Бренд-менеджмент 33 Маркетингу

Бренд-стратегії 33 Маркетингу

Бухгалтерський аутсорсинг 53 Обліку та оподаткування 

Бухгалтерський облік 53 Обліку та оподаткування 

Бухгалтерський облік в державному секторі 54 Фінансів

Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах 53 Обліку та оподаткування 

Бухгалтерський облік в торгівлі 53 Обліку та оподаткування 

Бухгалтерський облік у банках 51 Банківської справи

Бюджетна система 54 Фінансів

Бюджетне планування і прогнозування 54 Фінансів

Бюджетне право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Валютний дилінг 51 Банківської справи

Виконавчий процес 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Вища математика 11 Вищої та прикладної матиматики

Вища та прикладна математика 11 Вищої та прикладної матиматики

Внутрішній аудит 55 Фінансового аналізу та аудиту

Врегулювання страхових збитків 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Вступ до комп'ютерних наук 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Вступ до мовознавства 62 Сучасних європейських мов

Вступ до перекладознавства 35 Іноземної філології та перекладу

Галузева журналістика 36 Журналістики та реклами

Галузева політика держави 25 Публічного управління та адміністрування

Галузева реклама 36 Журналістики та реклами

Галузеві зв’язки з громадськістю 36 Журналістики та реклами

Галузеві системи бізнес-аналітики 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Геологія і геоморфологія 42 Туризму та рекреації

Гігієна та санітарія 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Глобальна економіка 61 Міжнародного менеджменту

Глобальний маркетинг 63 Світової економіки

Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації 63 Світової економіки

Глобальні ланцюги вартості 63 Світової економіки

Господарське право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Господарське процесуальне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Готельна справа 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Гроші та кредит 51 Банківської справи

Державна допомога 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Державна служба 25 Публічного управління та адміністрування

Державна статистика 52 Статистики та економетрії

Державна фінансова стратегія 54 Фінансів

Державна фіскальна політика 54 Фінансів

Державне антимонопольне регулювання 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Державне регулювання економіки 25 Публічного управління та адміністрування

Державне управління та місцеве самоврядування 25 Публічного управління та адміністрування

Державне управління та регулювання економіки 55 Фінансового аналізу та аудиту

Державний фінансовий аудит 54 Фінансів

Державний фінансовий контроль 54 Фінансів

Державний фінансовий контроль організацій  та установ 55 Фінансового аналізу та аудиту

Державні видатки 54 Фінансів



Державні фінанси 54 Фінансів

Дизайн 43 Дизайну та інжинірингу

Дизайн анімації та відеоряду 43 Дизайну та інжинірингу

Дизайн в рекламі 36 Журналістики та реклами

Дизайн інтер`єру,меблів та обланання 43 Дизайну та інжинірингу

Дизайн персонажів 43 Дизайну та інжинірингу

Дизайн ресторанів 43 Дизайну та інжинірингу

Дипломатична та консульська служба 63 Світової економіки

Дипломатичне та консульське право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Дипломатичний та діловий протокол 64 Філософії, соціології та політології

Дипломатичний та діловий протокол та етикет 64 Філософії, соціології та політології

Дипломатичний та діловий протокол та етикет 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Дискретна математика 11 Вищої та прикладної матиматики

Діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу 24 Психології

Діджитал-маркетинг фінансових послуг 51 Банківської справи

Діловий протокол та етикет 64 Філософії, соціології та політології

Ділові переговори 36 Журналістики та реклами

Договірне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Дослідження та регулювання споживчого ринку 21 Економіки та фінансів підприємства

Друга іноземна мова 35 Іноземної філології та перекладу

Друга іноземна мова 62 Сучасних європейських мов

Друга іноземна мова (іспанська мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Друга іноземна мова (іспанська мова) 62 Сучасних європейських мов

Друга іноземна мова (італійська мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Друга іноземна мова (німецька мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Друга іноземна мова (польська мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Друга іноземна мова (французька мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Дью Дилідженс 55 Фінансового аналізу та аудиту

Е-аудит 55 Фінансового аналізу та аудиту

Екологічна політика держави 25 Публічного управління та адміністрування

Екологічне право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Екологія 61 Міжнародного менеджменту

Економетрія 52 Статистики та економетрії

Економіка галузевих ринків 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Економіка готелів і ресторанів 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Економіка державного сектору 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Економіка і організація інноваційної діяльності 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка і фінанси бізнесу 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка і фінанси підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка нерухомості 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка підприємств транспорту 34 Торговельного підприємництва та логістики

Економіка підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка праці та соціально-трудові відносини 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка рекламного підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка ресторанів 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Економіка страхових організацій 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка торгівлі 21 Економіки та фінансів підприємства

Економіка туризму 42 Туризму та рекреації

Економіка України 25 Публічного управління та адміністрування



Економіко-математичне моделювання 11 Вищої та прикладної матиматики

Економічна безпека підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Економічна діагностика підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Економічна психологія 24 Психології

Економічна статистика 52 Статистики та економетрії

Економічна теорія 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Економічна футурологія 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Економічний аналіз 55 Фінансового аналізу та аудиту

Екскурсійна справа 42 Туризму та рекреації

Експериментальна психологія 24 Психології

Експертиза алкогольних напоїв 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Експертиза в міжнародній торгівлі 32 Товарознавства та митної справи

Експертиза коштовностей та антикваріату 32 Товарознавства та митної справи

Експертиза паливно-мастильних матеріалів та транспортних 

засобів
32 Товарознавства та митної справи

Експертиза товарів 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Електронна митниця 32 Товарознавства та митної справи

Електронна торгівля 34 Торговельного підприємництва та логістики

Електронна торгівля і fulfilment 34 Торговельного підприємництва та логістики

Електронне правосуддя 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Електронне урядування 25 Публічного управління та адміністрування

Електронний документообіг 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Електротехніка 43 Дизайну та інжинірингу

Елітні товари 32 Товарознавства та митної справи

Емпіричні методи програмної інженерії 11 Вищої та прикладної матиматики

Енологія 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Естетика товарів та дизайн 32 Товарознавства та митної справи

Етика бізнесу 64 Філософії, соціології та політології

Етичний хакінг 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Етнічна кулінарія 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Європейська інтеграція 63 Світової економіки

Житлове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Журналістика 36 Журналістики та реклами

Журналістика цифрових медіа 36 Журналістики та реклами

Журналістське розслідування 36 Журналістики та реклами

Загальна психологія 24 Психології

Загальна соціологічна теорія 64 Філософії, соціології та політології

Зарубіжна політологія ХХ-ХХІ століття 64 Філософії, соціології та політології

Захист економічних прав у Європейському суді з прав людини 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Захист прав в Європейському суді з прав людини 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Захист прав споживачів 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Захист прав споживачів фінансових послуг 51 Банківської справи

Звітність підприємств 53 Обліку та оподаткування 

Звітність установ державного сектору 54 Фінансів

Земельне право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 61 Міжнародного менеджменту

Зовнішня політика України 63 Світової економіки

Івентивний менеджмент 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Івент-маркетинг 33 Маркетингу



Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Іллегалізація  зовнішньоекономічної  діяльності 61 Міжнародного менеджменту

Іміджологія 64 Філософії, соціології та політології

Імітаційне моделювання 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Інвестиційне кредитування 51 Банківської справи

Інвестиційний менеджмент 21 Економіки та фінансів підприємства

Інвестування 54 Фінансів

Інженерна геодезія 43 Дизайну та інжинірингу

Інженерна графіка в землеустрої 43 Дизайну та інжинірингу

Інженерна психологія та психологія праці 24 Психології

Інженерна та комп’ютерна графіка 43 Дизайну та інжинірингу

Інжиніринг будівель 43 Дизайну та інжинірингу

Інноваційний розвиток підприємства 23 Менеджменту

Інноваційний та стартап-менеджмент у сфері гостинності 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Інноваційні ресторанні технології 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Інноваційні харчові технології 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Інновінг в туризмі 42 Туризму та рекреації

Іноземна (англійська) мова для академічних цілей 35 Іноземної філології та перекладу

Іноземна мова 35 Іноземної філології та перекладу

Іноземна мова академічного спілкування 35 Іноземної філології та перекладу

Іноземна мова в інформаційних технологіях 62 Сучасних європейських мов

Іноземна мова за професійним спрямуванням 35 Іноземної філології та перекладу

Іноземна мова за професійним спрямуванням 62 Сучасних європейських мов

Іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних 

спеціальностей): перша мова
35 Іноземної філології та перекладу

Іноземна мова спеціальності 35 Іноземної філології та перекладу

Інституціональна економіка 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Інструментальні засоби бізнес-аналітики 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Інструментальні засоби прикладного програмування 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Інтеграція України в систему світових фінансів 54 Фінансів

Інтегрована звітність 53 Обліку та оподаткування 

Інтелектуальна власність 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Інтелектуальна власність 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Інтелектуальна власність у науково-дослідній сфері 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Інтелектуальні системи 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Інтернет-маркетинг 33 Маркетингу

Інтернет-технології в бізнесі 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційне право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Інформаційні війни 36 Журналістики та реклами

Інформаційні системи в ритейлі 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Інформаційні системи і тенолгії в управлінні 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Інформаційні системи і технології 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Інформаційні системи і технології в аудиті 55 Фінансового аналізу та аудиту

Інформаційні системи і технології в готельному та 

ресторанному бізнесі
44 Готельно-ресторанного бізнесу

Інформаційні системи і технології в економіці 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Інформаційні системи і технології в логістиці 34 Торговельного підприємництва та логістики

Інформаційні системи і технології в обліку 53 Обліку та оподаткування 

Інформаційні системи і технології в туризмі 42 Туризму та рекреації

Інформаційні системи і технології в управлінні 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем



Інформаційні системи і технології у банківській сфері 51 Банківської справи

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних 

установах
51 Банківської справи

Інформаційні системи та технології в соціології 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Інформаційні системи та технології в туризмі 42 Туризму та рекреації

Інформаційні системи та технології у ресторанному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Інформаційні технології в забезпеченні економічної безпеки 

держави (укр./англ.)
12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційні технології в міжнародних фінансах 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційні технології в міжнародній економічній діяльності 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційні технології в наукових дослідженнях 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційні технології в професійній діяльності 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційні технології в професійній діяльності 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Інформаційні технології в професійній діяльності 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Інформаційні технології в юридичній практиці 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Інформаційні технології в юридичній практиці 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Історія держави і права 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Історія економічної думки 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Історія зарубіжної літератури 62 Сучасних європейських мов

Історія мистецтва та дизайну 43 Дизайну та інжинірингу

Історія міжнародних відносин (укр./англ.) 64 Філософії, соціології та політології

Історія міжнародного права 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Історія міжнародної торгівлі 63 Світової економіки

Історія політичних вчень 64 Філософії, соціології та політології

Історія реклами та зв’язків з громадськістю 36 Журналістики та реклами

Історія світової дипломатії 63 Світової економіки

Історія світової дипломатії 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Історія соціологічної думки 64 Філософії, соціології та політології

Історія України 64 Філософії, соціології та політології

Кадровий аудит 23 Менеджменту

Казначейська система обслуговування бюджетів 54 Фінансів

Казначейська справа 54 Фінансів

Категорії та систематика товарів у ритейлі 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Категорійний менеджмент 23 Менеджменту

Кваліметрія 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Командоутворення 23 Менеджменту

Комерціалізація інтелектуальної власності 23 Менеджменту

Комерційна діяльність 34 Торговельного підприємництва та логістики

Комерційне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Комп'ютерна графіка в рекламі 36 Журналістики та реклами

Комп'ютерна дискретна математика 11 Вищої та прикладної матиматики

Комп'ютерні мережі 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Комп'ютерні системи візуалізації даних 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Комп'ютерні технології обробки та візуалізації даних 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Комунікативний менеджмент 42 Туризму та рекреації

Комунікативний менеджмент 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Комунікативні стратегії професійної англійської мови 35 Іноземної філології та перекладу

Кондитерське та пекарське мистецтво 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Конкурентна політика держави 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Конкурентне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права



Консолідація фінансової звітності 53 Обліку та оподаткування 

Конституційне право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Контролінг 21 Економіки та фінансів підприємства

Контроль публічних закупівель 55 Фінансового аналізу та аудиту

Контроль та аудит у  банку 51 Банківської справи

Конфліктологія та психологія ділового спілкуван 24 Психології

Конфліктологія та психологія ділового спілкування 24 Психології

Концепції і ресторанний креатив 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Копірайтинг 36 Журналістики та реклами

Корпоративне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Корпоративне управління 23 Менеджменту

Корпоративні інформаційні розподілені системи 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Корпоративні фінанси 21 Економіки та фінансів підприємства

Корпоративні фінанси 2 21 Економіки та фінансів підприємства

Космічне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Країнознавство 61 Міжнародного менеджменту

Країнознавство 63 Світової економіки

Креативна економіка 63 Світової економіки

Креативний менеджмент 23 Менеджменту

Кредитний менеджмент 51 Банківської справи

Кризові комунікації 36 Журналістики та реклами

Криміналістика 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Кримінальне право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Кримінальне право і процес 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Кримінальне процесуальне право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Криптовалютний ринок 54 Фінансів

Криптографічні методи захисту інформації 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Критичне мислення 64 Філософії, соціології та політології

Кроскультурний маркетинг 63 Світової економіки

Кроскультурний менеджмент 23 Менеджменту

Крос-платформне програмування 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Крос-платформне програмування 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Культурно-пізнавальний туризм 42 Туризму та рекреації

Курортна справа 42 Туризму та рекреації

Латинська мова 35 Іноземної філології та перекладу

Лінгвістичні та літературознавчі студії 35 Іноземної філології та перекладу

Лінійна алгебра та аналітична геометрія 11 Вищої та прикладної матиматики

Логіка 64 Філософії, соціології та політології

Логістика 34 Торговельного підприємництва та логістики

Логістичний менеджмент 34 Торговельного підприємництва та логістики

Людино-машинна взаємодія 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Макетування та моделювання 43 Дизайну та інжинірингу

Макро і мікроекономіка 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Макроекономіка 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Макроекономічний аналіз 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Маркетинг 33 Маркетингу

Маркетинг 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Маркетинг в туризмі 42 Туризму та рекреації

Маркетинг в туризмі 63 Світової економіки



Маркетинг інновацій 33 Маркетингу

Маркетинг менеджмент 33 Маркетингу

Маркетинг послуг 33 Маркетингу

Маркетинг у банку 51 Банківської справи

Маркетинг у публічному управлінні 33 Маркетингу

Маркетинг фінансових послуг 51 Банківської справи

Маркетингова товарна та цінова політика 33 Маркетингу

Маркетингова цінова політика 33 Маркетингу

Маркетинговий аналіз 33 Маркетингу

Маркетингові дослідження 33 Маркетингу
Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з 

громадськістю
36 Журналістики та реклами

Маркетингові дослідження на міжнародних ринках 63 Світової економіки

Маркетингові інформаційні системи 33 Маркетингу

Маркетингові комунікації 36 Журналістики та реклами

Маркетингові товарна та цінова політика 33 Маркетингу

Масові комунікації 36 Журналістики та реклами

Математична логіка 11 Вищої та прикладної матиматики

Математичне моделювання у наукових дослідженнях 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Математичний аналіз 11 Вищої та прикладної матиматики

Математичні методи і моделі складних економічних систем 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Математичні методи обробки соціологічних даних 11 Вищої та прикладної матиматики

Матеріалознавство 32 Товарознавства та митної справи

Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів 32 Товарознавства та митної справи

Машинне навчання 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Медіадизайн 36 Журналістики та реклами

Медіаекономіка 21 Економіки та фінансів підприємства

Медіапланування 36 Журналістики та реклами

Менеджмент 23 Менеджменту

Менеджмент 42 Туризму та рекреації

Менеджмент 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Менеджмент в туризмі 42 Туризму та рекреації

Менеджмент готелів і ресторанів 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 61 Міжнародного менеджменту

Менеджмент підприємств легкої промисловості 23 Менеджменту

Менеджмент проектів програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Методи аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної 

інформації
14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Методи і засоби захисту інформації в комп'ютерних системах 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Методи і засоби передачі даних 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Методичні основи викладання юридичних дисциплін 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Методологія і організація наукових досліджень 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Методологія наукових досліджень 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Методологія наукових досліджень 54 Фінансів

Методологія науково-правових досліджень 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Методологія та організація соціологічного дослідження 64 Філософії, соціології та політології

Митна безпека 32 Товарознавства та митної справи

Митна логістика 32 Товарознавства та митної справи

Митна справа 32 Товарознавства та митної справи

Митна справа/Customs affairs 32 Товарознавства та митної справи

Митне право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права



Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 61 Міжнародного менеджменту

Митні процедури 32 Товарознавства та митної справи

Митно-посередницькі послуги 32 Товарознавства та митної справи

Міжнародна безпека 63 Світової економіки

Міжнародна виставкова діяльність 63 Світової економіки

Міжнародна економіка 63 Світової економіки

Міжнародна економічна діяльність України 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародна інформація 63 Світової економіки

Міжнародна конкуренція 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Міжнародна логістика 34 Торговельного підприємництва та логістики

Міжнародна торгівля 63 Світової економіки

Міжнародна фінансова система в умовах глобалізації 54 Фінансів

Міжнародне авторське право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне аграрне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне економічне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне енергетичне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне митне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне повітряне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне приватне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне приватне право: інститути та підгалузі 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне публічне і приватне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне публічне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне спортивне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне технічне регулювання  32 Товарознавства та митної справи

Міжнародне торгове право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне торговельно-економічне право 63 Світової економіки

Міжнародне торговельно-економічне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне торгово-економічне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне транспортне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародне фінансове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Міжнародний агротрейдинг 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародний аудит 55 Фінансового аналізу та аудиту

Міжнародний бізнес 63 Світової економіки

Міжнародний екологічний менеджмент 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародний захист прав людини 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародний комерційний арбітраж 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародний маркетинг 63 Світової економіки

Міжнародний маркетинг-менеджмент 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародний менеджмент 63 Світової економіки

Міжнародний менеджмент корпорацій 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародний МІСЕ туризм 42 Туризму та рекреації

Міжнародний туризм 42 Туризму та рекреації

Міжнародні відносини і світова політика 63 Світової економіки

Міжнародні економічні відносини 63 Світової економіки

Міжнародні економічні відносини та світова політика 63 Світової економіки

Міжнародні кредитні ринки 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 51 Банківської справи

Міжнародні організації 61 Міжнародного менеджменту

Міжнародні стандарти аудиторської діяльності 55 Фінансового аналізу та аудиту



Міжнародні стандарти контролю 55 Фінансового аналізу та аудиту

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг
55 Фінансового аналізу та аудиту

Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів 53 Обліку та оподаткування 

Міжнародні стратегії економічного розвитку 63 Світової економіки

Міжнародні фінанси 54 Фінансів

Міжнародно-правове регулювання міграційних процесів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародно-правове регулювання торгівлі об'єктами 

інтелектуальної власності
66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Міжнародно-правове регулювання трансферу технологій 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Мікробіологія 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Мікроекономіка 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Місцеві ініціативи 25 Публічного управління та адміністрування

Мобільний маркетинг 33 Маркетингу

Моделі і структури даних 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Моделювання бізнес-процесів 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Моделювання та аналіз програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Монетарна політика Центрального банку 51 Банківської справи

Муніципальні фінанси 54 Фінансів

Навчальний банк 51 Банківської справи

НАССР крафтових виробництв 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

НАССР у закладах ресторанного господарства 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Науковий текст 36 Журналістики та реклами

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці 64 Філософії, соціології та політології

Національні та міжнародні правові системи 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Національні та міжнародні правові системи 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Нормотворча діяльність 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Нотаріальний процес 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Нотаріат 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Об'єктно-орієнтоване програмування 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Облік за видами економічної діяльності 53 Обліку та оподаткування 

Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства 53 Обліку та оподаткування 

Облік і звітність в оподаткуванні 53 Обліку та оподаткування 

Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій 53 Обліку та оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 53 Обліку та оподаткування 

Облік на підприємствах малого бізнесу 53 Обліку та оподаткування 

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами 53 Обліку та оподаткування 

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

підприємства
53 Обліку та оподаткування 

Оздоровче харчування 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Операції з цінними паперами 51 Банківської справи

Операційний менеджмент 23 Менеджменту

Операційні системи 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Оптимізаційні методи і моделі 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Оптимізація логістичних рішень 34 Торговельного підприємництва та логістики

Оптова торгівля та дистрибуція 34 Торговельного підприємництва та логістики

Оптово-посередницька діяльність 34 Торговельного підприємництва та логістики

Ораторське мистецтво 64 Філософії, соціології та політології

Організаційна поведінка 23 Менеджменту

Організаційна психологія 24 Психології



Організація безпеки підприємницької діяльності 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Організація державного аудиту 55 Фінансового аналізу та аудиту

Організація зовнішньоторговельних операцій 61 Міжнародного менеджменту

Організація і методика аудиту 55 Фінансового аналізу та аудиту

Організація комп’ютерних мереж 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Організація мультимодальних перевезень 34 Торговельного підприємництва та логістики

Організація наукового експерименту 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Організація наукового експерименту 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Організація оптової торгівлі 34 Торговельного підприємництва та логістики

Організація ресторанного господарства 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Організація роботи рекламного та PR-агентства 36 Журналістики та реклами

Організація роботи соціологічної служби 64 Філософії, соціології та політології

Організація роботи соціологічної служби та професійна етика 64 Філософії, соціології та політології

Організація роздрібної торгівлі 34 Торговельного підприємництва та логістики

Організація соціологічної служби 64 Філософії, соціології та політології

Організація торгівлі 34 Торговельного підприємництва та логістики

Організація туризму 42 Туризму та рекреації

Основи демографії 52 Статистики та економетрії

Основи здоров'я 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Основи композиції і проектної графіки 43 Дизайну та інжинірингу

Основи підприємництва 34 Торговельного підприємництва та логістики

Основи програмування 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Основи редагування 36 Журналістики та реклами

Основи римського права 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Основи сексології та перинатальна психологія 24 Психології

Основи теорії інформаційних систем 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Основи теорії мовної комунікації 35 Іноземної філології та перекладу

Офісні комп’ютерні технології 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Оцінка бізнесу та майна підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Оцінка вартості банку 51 Банківської справи

Оцінка відповідності 32 Товарознавства та митної справи

Оцінювання та облік нематеріальних активів 53 Обліку та оподаткування 

Партологія 64 Філософії, соціології та політології

Педагогіка 42 Туризму та рекреації

Педагогічна майстерність та методика викладання іноземної 

мови
35 Іноземної філології та перекладу

Педагогічна та вікова психологія 24 Психології

Педегогічна майстерність та методика викладання іноземної 

мови
35 Іноземної філології та перекладу

Пенсійна система 54 Фінансів

Переклад іноземної комерційної документації 35 Іноземної філології та перекладу

Переклад спеціальної галузевої термінології 35 Іноземної філології та перекладу

Перестрахування 54 Фінансів

Підприємницьке право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Підприємницьке право 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Планування діяльності підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Платіжні системи 51 Банківської справи

Поведінка VIP споживачів 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Поведінка споживачів 33 Маркетингу



Поведінкова економіка 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Поведінкові фінанси 54 Фінансів

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі України з 

ЄС
63 Світової економіки

Податкова система 54 Фінансів

Податкове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Податкове регулювання 54 Фінансів

Податковий консалтинг 53 Обліку та оподаткування 

Податковий менеджмент 54 Фінансів

Політична аналітика та прогнозування 64 Філософії, соціології та політології

Політична економія 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Політична еліта та лідерство 64 Філософії, соціології та політології

Політична етика 64 Філософії, соціології та політології

Політична конфліктологія та теорія переговорів 64 Філософії, соціології та політології

Політична культура та ідеологія 64 Філософії, соціології та політології

Політична психологія 24 Психології

Політична регіоналістика 64 Філософії, соціології та політології

Політичний менеджмент та маркетинг 64 Філософії, соціології та політології

Політичні системи та режими країн світу 64 Філософії, соціології та політології

Політологія 64 Філософії, соціології та політології

Порівняльне правознавство 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Порівняльне правознавство 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Порівняльне цивільне право і процес 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Порівняльні тестування товарів та послуг 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Портфельне інвестування 51 Банківської справи

Прав внутрішнього ринку ЄС 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Право екологічної безпеки 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Право Європейського Союзу 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Право міжнародних договорів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Право міжнародних організацій 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Право міжнародних торговельно-економічних організацій 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Право розв’язання міжнародних спорів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Правова допомога в цивільному процесі 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Правове забезпечення економічної безпеки 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Правове забезпечення інформаційної безпеки 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Правове забезпечення корпоративної безпеки 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Правове забезпечення реклами та зв’язків з громадськістю 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Правове регулювання туристичної діяльності 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Правове регулювання туристичної діяльності 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Правове регулювання фінансового контролю 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Правовий захист конкуренції 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Правові висновки Верховного Суду 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Правознавство 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Практика перекладу з першої іноземної мови 35 Іноземної філології та перекладу

Практикум з кримінального права 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Практична психологія 24 Психології

Практична стилістика української мови 62 Сучасних європейських мов

Практичний курс другої іноземної мови (іспанська мова) 35 Іноземної філології та перекладу



Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Практичний курс з міжнародного права 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова) 35 Іноземної філології та перекладу

Прикладний системний аналіз 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Проблеми перекладу спеціальної галузевої термінології 35 Іноземної філології та перекладу

Прогнозування соціально-економічних процесів 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Прогнозування цифрової поведінки споживачів 33 Маркетингу

Програмне забезпечення маркетингу 33 Маркетингу

Програмування Інтернет 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Програмування та адміністрування інформаційної системи 

підприємства
12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Проектний аналіз 21 Економіки та фінансів підприємства

Проектний бренд-менеджмент 63 Світової економіки

Проектування готелів і ресторанів 43 Дизайну та інжинірингу

Проектування з основами САПР 43 Дизайну та інжинірингу

Проектування закладів ресторанного господарства 43 Дизайну та інжинірингу

Проектування інформаційних систем 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Проектування крафтових виробництв 43 Дизайну та інжинірингу

Проектування логістичних систем 34 Торговельного підприємництва та логістики

Проектування підприємств легкої промисловості 43 Дизайну та інжинірингу

Проектування рекомендаційних систем 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Проектування складних систем 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Проектування торговельних об’єктів 34 Торговельного підприємництва та логістики

Промислове програмування Java 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Професійна етика соціолога 64 Філософії, соціології та політології

Професійна комунікація іноземною мовою 35 Іноземної філології та перекладу

Професійний спорт 45 Фізичної культури та спорту

Прямий маркетинг 33 Маркетингу

Психіатрія та патопсихологія 24 Психології

Психодіагностика з курсом психоаналізу 24 Психології

Психокорекція та реабілітаційна психологія 24 Психології

Психологічна допомога в кризових ситуаціях 24 Психології

Психологічне забезпечення професійної діяльності 24 Психології

Психологічне консультування 24 Психології

Психологія 24 Психології

Психологія безпеки 24 Психології

Психологія бізнесу 24 Психології

Психологія бізнесу 35 Іноземної філології та перекладу

Психологія ділового спілкування 24 Психології

Психологія кризових періодів особистості 24 Психології

Психологія лідерства та кар’єри 24 Психології

Психологія мотивації 24 Психології

Психологія праці в екстремальних умовах 24 Психології

Психологія праці та інженерна психологія 24 Психології

Психологія реклами 24 Психології

Психологія самовизначення особистості 24 Психології

Психологія сім’ї 24 Психології

Психологія стресостійкості та особистісного зростання 24 Психології

Психологія торгівлі 24 Психології

Психологія управління 24 Психології



Психофізіологія та професійний відбір 24 Психології

Публічна служба 25 Публічного управління та адміністрування

Публічне управління 25 Публічного управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування 25 Публічного управління та адміністрування

Публічні комунікації 25 Публічного управління та адміністрування

Публічні фінанси 54 Фінансів

Регіональна політика держави 25 Публічного управління та адміністрування

Регулювання природних монополій 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Реклама 36 Журналістики та реклами

Реклама в Інтернеті 36 Журналістики та реклами

Реклама в торгівлі 36 Журналістики та реклами

Реклама та зв`язки з громадськістю 36 Журналістики та реклами

Рекламний бізнес 36 Журналістики та реклами

Рекламний креатив 36 Журналістики та реклами

Рекламні технології 36 Журналістики та реклами

Рекреалогія 42 Туризму та рекреації

Рекрутмент 23 Менеджменту

Репутаційний менеджмент 23 Менеджменту

Ресторанна справа 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Ризики в маркетингу 33 Маркетингу

Ризик-менеджмент 23 Менеджменту

Ризикологія 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Ринок фінансових послуг 51 Банківської справи

Ринок цінних паперів 21 Економіки та фінансів підприємства

Рисунок і живопис 43 Дизайну та інжинірингу

Самоменеджмент 23 Менеджменту

Світова культура 64 Філософії, соціології та політології

Світовий ринок товарів та послуг 61 Міжнародного менеджменту

Сенсорний аналіз 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Система вирішення міжнародних торговельно-економічних 

спорів
66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Системи автоматизованого проектування 43 Дизайну та інжинірингу

Системи адміністрування корпоративних мереж 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Системи бізнес-аналітики в логістиці 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Системи джерел торговельно-економічної інформації 63 Світової економіки

Системи прийняття рішень 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Системи технологій 23 Менеджменту

Системний аналіз складних економічних систем в умовах 

невизначеності
14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Ситуаційне моделювання ризиків 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Сімейне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Складання цивільно-процесуальних документів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Службове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Соціальна відповідальність 23 Менеджменту

Соціальна відповідальність бізнесу 23 Менеджменту

Соціальна економіка 21 Економіки та фінансів підприємства

Соціальна політика держави 54 Фінансів

Соціальна психологія 24 Психології

Соціальна психологія з курсом етнопсихології 24 Психології



Соціальна структура суспільства 64 Філософії, соціології та політології

Соціальна та демографічна статистика 52 Статистики та економетрії

Соціальне лідерство 23 Менеджменту

Соціальне лідерство 64 Філософії, соціології та політології

Соціальне страхування 54 Фінансів

Соціологія 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія віртуального простору 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія гендеру 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія гендеру та віку 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія громадської думки 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія економіки та торгівлі 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія конфлікту 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія міста та села 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія особистості 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія праці та зайнятості 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія реклами 36 Журналістики та реклами

Соціологія сім’ї та молоді 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія споживання 64 Філософії, соціології та політології

Соціологія управління та організації 64 Філософії, соціології та політології

Соціотехнічна кібербезпека 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Спеціалізований туризм 42 Туризму та рекреації

Спортивна медицина 45 Фізичної культури та спорту

Спортивна фізіологія 45 Фізичної культури та спорту

Стандартизація та метрологія програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Стандартизація, метрологія та управління якістю 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Стартап-менеджмент в туризмі 42 Туризму та рекреації

Статистика 52 Статистики та економетрії

Статистичні методи аналізу та прогнозування 52 Статистики та економетрії

Статистичні методи обробки інформації 52 Статистики та економетрії

Стилістика англійської мови як першої іноземної 35 Іноземної філології та перекладу

Стратегічне проєктування галузевих ринків 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Стратегічне управління 23 Менеджменту

Стратегічне управління в сфері гостинності 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Стратегічне управління підприємством 23 Менеджменту

Стратегічне управління та управління змінами 23 Менеджменту

Стратегічний аналіз 55 Фінансового аналізу та аудиту

Стратегічний маркетинг 33 Маркетингу

Стратегічний маркетинг 63 Світової економіки

Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Стратегічний маркетинг в ресторанному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Стратегічний маркетинг в спорті та рекреації 42 Туризму та рекреації

Стратегічний маркетинг в туризмі 42 Туризму та рекреації

Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі 23 Менеджменту

Стратегічний управлінський облік 53 Обліку та оподаткування 

Стратегічні корпоративні фінанси 21 Економіки та фінансів підприємства

Стратегія та планування маркетингу 33 Маркетингу

Страхове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Страховий маркетинг 54 Фінансів

Страховий менеджмент 54 Фінансів



Страхові послуги 54 Фінансів

Страхування 54 Фінансів

Страхування фінансових ризиків 54 Фінансів

Судова економічна експертиза 55 Фінансового аналізу та аудиту

Судове вирішення податкових спорів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Судове вирішення податкових спорів 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Сучасна українська література 62 Сучасних європейських мов

Сучасна українська мова професійного спрямування 62 Сучасних європейських мов

Сучасні економічні теорії 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Сучасні інформаційні технології у викладанні іноземних мов 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Таргетинг та лідогенерація в глобальному маркетингу 63 Світової економіки

Теоретичні основи товарознавства 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Теорія алгоритмів 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Теорія галузевих ринків 22 Економічної теорії та конкурентної політики

Теорія держави і права 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Теорія держави і права 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Теорія зв'язків з громадськістю 36 Журналістики та реклами

Теорія і практика наукового дослідження 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Теорія і практика перекладу 35 Іноземної філології та перекладу

Теорія і практика психологічної підготовки 24 Психології

Теорія інформації та кодування 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Теорія ймовірностей та математична статистика 52 Статистики та економетрії

Теорія міжнародних відносин 64 Філософії, соціології та політології

Теорія організації 23 Менеджменту

Теорія політики 64 Філософії, соціології та політології

Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах 64 Філософії, соціології та політології

Теорія систем і системний аналіз 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Теорія чисел 11 Вищої та прикладної матиматики

Технічні засоби митного контролю 43 Дизайну та інжинірингу

Технології аналізу даних 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Технології аналізу даних в агробізнесі 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Технології безпеки Web-ресурсів 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технології безпеки безпровідних та мобільних мереж 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технології високої кухні 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Технології комп’ютерного проектування 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Технології крафтових виробництв 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Технології легкої промисловості 32 Товарознавства та митної справи

Технології подання та обробки знань в інтелектуальних 

системах
13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Технології прикладного програмування 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Технології проектування інформаційних систем 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технології ресторанної продукції 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Технології розподілених систем та паралельних обчислень 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Технології розробки та тестування програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технології спортивної майстерності 45 Фізичної культури та спорту

Технології створення розподілених баз даних та знань 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Технології транспортування 34 Торговельного підприємництва та логістики

Технології харчових виробництв 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Технології цифрового маркетингу 33 Маркетингу



Технологія Java 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ 

даних
12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технологія ресторанної продукції 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Технологія розробки мобільних додатків 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Технологія розробки та тестування програмного забезпечення 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Технологія створення стартапу 21 Економіки та фінансів підприємства

Технологія харчових виробництв 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Тлумачення правових актів 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 32 Товарознавства та митної справи

Товарознавство 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Товарознавство 32 Товарознавства та митної справи

Товарознавство. Квіти 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Товарознавство. Культурні цінності 32 Товарознавства та митної справи

Товарознавство. Непродовольчі товари 32 Товарознавства та митної справи

Товарознавство. Пакувальні матеріали та тара 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Товарознавство. Паливно-мастильні матеріали 32 Товарознавства та митної справи

Товарознавство. Послуги 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Товарознавство. Транспортні засоби 32 Товарознавства та митної справи

Товарознавство. Харчові продукти 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Товарознавство. Цивільна зброя 32 Товарознавства та митної справи

Топографія 43 Дизайну та інжинірингу

Торгівля цінними паперами 51 Банківської справи

Торговельне обладнання 43 Дизайну та інжинірингу

Торговельне підприємництво 34 Торговельного підприємництва та логістики

Торговельний маркетинг 33 Маркетингу

Торговельний менеджмент 23 Менеджменту

Торговельні мережі 34 Торговельного підприємництва та логістики

Торговельні переговори і комерційна дипломатія 63 Світової економіки

Транснаціоналізація бізнесу 61 Міжнародного менеджменту

Транснаціональне торгове право    (Lex mercatoria) 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria) 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Транспортно-експедиторська діяльність 34 Торговельного підприємництва та логістики

Трансферне ціноутворення 54 Фінансів

Трудове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Туристична картографія 42 Туризму та рекреації

Туристично-рекреаційне країнознавство 42 Туризму та рекреації

Українська мова (за професійним спрямуванням) 62 Сучасних європейських мов

Управління Luxuru сервісом 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління активами інституційних інвесторів 51 Банківської справи

Управління банківськими ризиками 51 Банківської справи

Управління бізнес-процесами 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління бізнес-процесами в логістиці 34 Торговельного підприємництва та логістики

Управління бізнес-процесами в торгівлі 34 Торговельного підприємництва та логістики

Управління в інформаційних системах 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Управління вартістю підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Управління девелоперськими проектами в готельному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу



Управління державним боргом 54 Фінансів

Управління дистрибуцією послуг 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління змінами 23 Менеджменту

Управління знаннями 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Управління інноваціями 23 Менеджменту

Управління кадровою службою 23 Менеджменту

Управління корпоративними фінансовими ризиками 21 Економіки та фінансів підприємства

Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління корпораціями в туризмі 42 Туризму та рекреації

Управління лакшері сервісом 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління лакшері туризмом 42 Туризму та рекреації

Управління ланцюгами постачання 34 Торговельного підприємництва та логістики

Управління лояльністю споживачів 33 Маркетингу

Управління міжнародними інвестиційними проектами 54 Фінансів
Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства
61 Міжнародного менеджменту

Управління містом (City management) 25 Публічного управління та адміністрування

Управління мультинаціональними корпораціями 63 Світової економіки

Управління науковими проєктами 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Управління персоналом 23 Менеджменту

Управління персоналом в міжнародній компанії 23 Менеджменту

Управління продажем та мерчандайзинг 34 Торговельного підприємництва та логістики

Управління проектами 23 Менеджменту

Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління проектами в ресторанному бізнесі 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління проектами в спорті та рекреації 42 Туризму та рекреації

Управління проектами в туризмі 42 Туризму та рекреації

Управління проектами інформатизації 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Управління проектами крафтових виробництв 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління публічними закупівлями 25 Публічного управління та адміністрування

Управління публічними фінансами 54 Фінансів

Управління ризиками в агробізнесі 21 Економіки та фінансів підприємства

Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності 61 Міжнародного менеджменту

Управління ризиками підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Управління розвитком сільських територій (Rural Management) 25 Публічного управління та адміністрування

Управління та економіка елітної нерухомості 21 Економіки та фінансів підприємства

Управління туристичними дестинаціями 42 Туризму та рекреації

Управління фінансовими ризиками 51 Банківської справи

Управління якістю 32 Товарознавства та митної справи

Управління якістю в сфері гостинності 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управління якістю в туризмі 42 Туризму та рекреації

Управління якістю послуг в готелях і ресторанах 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Управлінська економіка 61 Міжнародного менеджменту

Управлінський облік 53 Обліку та оподаткування 

Усний переклад 35 Іноземної філології та перекладу

Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 43 Дизайну та інжинірингу

Устаткування закладів ресторанного господарства 43 Дизайну та інжинірингу
Устаткування субєктів туристичного і готельно-ресторанного 

бізнесу
43 Дизайну та інжинірингу

Устрій і право Світової організації торгівлі 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Фізика 43 Дизайну та інжинірингу



Фізична реабілітація і масаж 45 Фізичної культури та спорту

Фізичне виховання 45 Фізичної культури та спорту

Фізичне виховання (за видом спорту) 45 Фізичної культури та спорту

Філософія 64 Філософії, соціології та політології

Філософія і методологія науки 64 Філософії, соціології та політології

Філософський світогляд ХХІ ст. 64 Філософії, соціології та політології

Фінанси 54 Фінансів

Фінанси зарубіжних корпорацій 63 Світової економіки

Фінанси міжнародних інституцій 54 Фінансів

Фінанси страхових організацій 54 Фінансів

Фінанси та кредитні системи зарубіжних країн 51 Банківської справи

Фінанси, гроші та кредит 51 Банківської справи

Фінанси, гроші та кредит 52 Статистики та економетрії

Фінанси, гроші та кредит 54 Фінансів

Фінансова безпека держави 54 Фінансів

Фінансова математика 11 Вищої та прикладної матиматики

Фінансова політика держави 54 Фінансів

Фінансова статистика 52 Статистики та економетрії

Фінансова стратегія підприємства 21 Економіки та фінансів підприємства

Фінансове моделювання 21 Економіки та фінансів підприємства

Фінансове право 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Фінансовий аналіз 55 Фінансового аналізу та аудиту

Фінансовий контролінг 21 Економіки та фінансів підприємства

Фінансовий корпоративний контроль 55 Фінансового аналізу та аудиту

Фінансовий менеджмент 21 Економіки та фінансів підприємства

Фінансовий менеджмент 51 Банківської справи

Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі 63 Світової економіки

Фінансовий менеджмент у банку 51 Банківської справи

Фінансовий моніторинг 51 Банківської справи

Фінансовий моніторинг 55 Фінансового аналізу та аудиту

Фінансовий облік 53 Обліку та оподаткування 

Фінансовий облік у банках 51 Банківської справи

Фінансовий ринок 51 Банківської справи

Фінансові екосистеми 51 Банківської справи

Фінансові послуги 51 Банківської справи

Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн 51 Банківської справи

Фінансові технології 54 Фінансів

Фінансові технології в податковому адмініструванні 54 Фінансів

Фотожурналістика та фотографіка 36 Журналістики та реклами

Франчайзинг 21 Економіки та фінансів підприємства

Фуд-дизайн 41 Технологїї і організації ресторанного господарства

Функціональне та логічне програмування 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Харчова хімія 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Хімія 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Хімія смаку, запаху, кольору 31 Товарознавства, управління безпечністю та якістю

Хмарні та GRID-технології 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Художнє проектування 43 Дизайну та інжинірингу

Цивільне і комерційне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Цивільне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права



Цивільне процесуальне право 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Цифрова економіка України 25 Публічного управління та адміністрування

Цифрова криміналістика 12 Інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Цифрові системи і технології 14 Цифрової екноміки та системного аналізу

Цифрові технології в рекламі 36 Журналістики та реклами

Ціннісно орієнтоване управління 44 Готельно-ресторанного бізнесу

Ціноутворення 21 Економіки та фінансів підприємства

Ціноутворення в ритейлі 21 Економіки та фінансів підприємства

Ціноутворення на світових товарних ринках 61 Міжнародного менеджменту

Ціноутворення у ритейлі 21 Економіки та фінансів підприємства

Чисельні методи програмування 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Школа прикладної юриспуденції (практична підготовка) 35 Іноземної філології та перекладу

Школа прикладної юриспуденції (практична підготовка) 64 Філософії, соціології та політології

Школа прикладної юриспуденції (практична підготовка) 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Школа прикладної юриспуденції (практична підготовка) 67 Адміністративного, фінансового та інформаційного права

Школа прикладної юриспуденції (практична підготовка) 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Штучний інтелект 13 Комп'ютерних наук та інформаційних систем

Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу

Юридична психологія 24 Психології

Юридичне супроводження інвестиційних проєктів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Юридичний супровід інвестиційних проектів 66 Міжнародного, цивільного та комерційного права

Юридичні механізми захисту прав людини 68 Правового забезпечення безпеки бізнесу


